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K É P V I S E L Ô -T E S T Ü L E T
Október 21-én rendkívüli képviselô-testületi ülésre került sor, amely bírósági ügyben történô állásfoglalás és
határidôs pályázati lehetôség miatt került összehívásra. Az
ülésen nem tudott részt venni Tóthné dr. Kolumbán Ottilia
képviselô. Hallgatóságként egy fô volt jelen.
– A z ülés kezdetére kiderült, hogy a pályázatra vonatkozó
határidô módosult, így e téma egyhangú igen szavazattal
lekerült a napirendrôl.
– A PIT Bizottság viszont kérte egy ügy napirendre vételét, melyhez írásos elôterjesztés nem készült. A téma
4 igen és 2 nem szavazattal került napirendre. (Nemmel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán.)
A Bizottság elnöke ismertette, hogy a Baba-mama
Klub Mikulás rendezvényhez kér támogatást. A bizottság a kérelem elutasítását javasolta, mivel a BabaMama Klub a civil szervezetek részére kiírt pályázati összegbôl már részesült támogatásban, melyen kívül másfajta anyagi támogatás nyújtása nem lehetséges.
A képviselô-testület 5 igen és 1 tartózkodás mellett a bizottság javaslata szerint döntött. (Tartózkodott: Becsei
Andrásné.)
– Zárt ülés keretében döntött a testület arról, hogy a bíróság által közölt perben nem kíván beavatkozóként részt
venni, mivel az ügy közvetlenül nem kapcsolódik az önkormányzathoz.
November 8-án ismét rendkívüli ülést tartott a testület,
melyen minden képviselô-jelen volt.
– Z árt ülésen a jegyzôi álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásakor egyhangú igen szavazattal született döntés arról, hogy 2012. január 1-jétôl Szeleczkyné Szabó Katalin – a jelenlegi körjegyzô – kerüljön az álláshelyre kinevezésre.
– Ugyancsak zárt ülésen történt döntés egy lakbérfizetésre
vonatkozó kérelem esetében is.

Nyilvános ülésen az alábbiakról határozott a képviselôtestület:
– A testület támogatta a „SZEVASZ a Baracskai Faluházért”
Közhasznú Alapítvány pályázatának benyújtását, melyet a
2012. évi nyári napközis táboroztatásra kíván benyújtani.
A pályázat sikeressége esetén a képviselô-testület vállalja
annak elôfinanszírozását a pályázati összeg megérkezéséig. Erre vonatkozóan külön megállapodás készül az alapítvány és az önkormányzat között.
– A szabadtéri színpad valamint szelektív hulladékgyûjtô
sziget kialakítására vonatkozó pályázatok benyújtását
egyéb okok miatt nem tudta támogatni a testület.
– A Tompa Mihály utca egy részének kátyúzását, mely lakossági szervezéssel és a KEVE Kft. részérôl anyagtámogatással valósul meg, az önkormányzat tartalékkeretébôl
50 ezer forint értékû aprókô zúzalékkal támogatja.
– A z Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére 2011. évi mûködtetési hozzájárulásként az idei évben
1 millió forint kerül megfizetésre. A fennmaradó összeg
csökkentésének lehetôségére a Kft. felé javaslatok kerültek megfogalmazásra, illetve további tárgyalások indítványozása hangzott el.
– Többszöri levélváltás, egyeztetés és pontosítás után véglegesítésre került az építéshatósági társulás 2008–2010.
évekre vonatkozó pénzügyi elszámolása. A kimutatott
tartozás még fennálló összegét 2012. év januárjától 6 hónapon keresztül havi 363 010 Ft-tal fizeti meg önkormányzatunk Martonvásár Város Önkormányzatának.
– A képviselô-testület úgy határozott, hogy amennyiben a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak többsége csatlakozik a közös energia beszerzéshez,
akkor önkormányzatunk is megbízást ad a SOURCING
Hungary Szolgáltató Kt-nek, hogy az intézmények jelenlegi energiafogyasztása alapján készítse elô a közbeszerzést.
Becsei Andrásné, alpolgármester

KÖRJEGYZÔI SOROK
Tisztelt Baracskai lakosok!
Unalomig ismételt témákban szólítom meg azon állampolgárainkat, akik továbbra sem tesznek eleget az együttélés minimális szabályainak sem, illetve
„fittyet hánynak” egyéb rendelkezéseknek is. Természetesen egyedileg eljárunk az érintettekkel szemben, viszont sajnos még mindig maradtak általános
megállapítások és kérések is, melyeket ismételten közzéteszek azok számára,
akiket vagy nem érdekel, vagy nem tudják, hogy mi aktuálisan a feladatuk:
1. Továbbra is fontos és betartandó szabály, hogy minden ingatlantulajdonos
kötelessége az ingatlan elôtti járda,- ill.
árokszakasz tisztántartása, az évszaknak megfelelô karbantartása. Több ingatlan elôtt tapasztalható még mindig,
hogy a kerítésen átnyúló faágak, bokrok akadályozzák a gyalogosok közle-

kedését, illetve a fákról lehulló levelek – amelyek síkossá, ezáltal balesetveszélyessé tehetik a járdát bármely pillanatban – folyamatos eltakarításáról
sem gondoskodnak. Nem gyôzöm felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak
azért kell ezeket a munkálatokat elvégezni, mert ez a szabály, hanem azért is,

mert bárki balesetet szenved egy ilyen
ingatlan elôtt, a társadalombiztosítás
kemény forintokat fog – jogosan – követelni az ingatlantulajdonostól.
2. Az ôszi munkálatokat követôen
jönnek majd a „téli örömök”, amikor
is az ingatlanok elôtti járdák hó- és
síkosság mentesítése lesz a tulajdonosok
feladata. Ennek elmaradása szintén
magával hozhatja az 1. pont végén leírt
következményeket is.
3. Több bejelentés is érkezik ilyen
idôszakban a lehullott levelek égetése
során okozott füst miatt. Évek
óta kérem, hogy a levelek égetését
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körültekintôen végezzék, ami minimum
azzal kezdôdik, hogy egyeztetnek a
közvetlen szomszédokkal, illetve az
idôjárási körülményeket is figyelembe
veszik. Továbbra sem égetünk a
levelekkel veszélyes hulladékot, - hátha
nem veszi észre senki - illetve ezzel
nem fûtjük a lakásokat sem. A levegô
szennyezése továbbra is tilos! Védjük
jobban környezetünket!
4. Visszatérô gond a kutyatartás szabályainak be nem tartása. Nem tudom,
hogy mit lehet még mondani – a büntetésen kívül – azoknak a kutyatulajdonosoknak, akik nem fogják fel, hogy a
kutyát zárt helyen kell tartani, és a kutyatulajdonos felelôssége, hogy az ingatlanról – nemcsak a közterületre, hanem a szomszédokhoz se – tudjon az
eb ki/átjutni. Vannak olyan kutyatulajdonosok, akik azt gondolják, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok. Innen üzenem, de igen, rájuk is vonatkoznak a szabályok és mi a saját eszközeinkkel azon vagyunk, hogy ezt meg is
mutassuk nekik. (soha nem értettem
meg, hogy ha egy kutyatulajdonos szereti a kutyáját, miért teszi ki magát és
a kutyáját annak, hogy a kutyatartás
megtiltásával el kell egymástól válniuk.
Gazdi az ilyen? Nekem ilyen felelôtlen,
hálátlan gazdi nem kellene!!!)
5. „GÁBÁN” téma: Ismételten felhívom
az érintettek figyelmét, hogy az un.
Gábán-gödör nem szemétlerakó, ezért
mindenféle növényi és egyéb eredetû
hulladék lerakása azon a területen
szigorúan tilos! Nem egyszer leírtam,
az odahordott hulladék eltávolítása az
önkormányzat olyan felesleges és nem
kevés összegû kiadása, melyet más,
minden állampolgárt érintô, hasznos
tevékenységre lehetne fordítani.
6. Jönnek az ünnepek, melyek felerô
síthetik a nem becsületes állampolgárok ösztöneit is, ezért kérem Önöket,
hogy jobban figyeljenek értékeikre, és
lehetôség szerint a szomszédéra is! Ha
mód van rá, többször látogassák meg
egyedül élô hozzátartozóikat és hívják fel a figyelmüket arra, hogy ismeretleneket semmiképpen ne engedjenek be otthonukba, illetve tanácsolják
mindenkinek, hogy ne tartson otthon
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nagy értékben készpénzt! Bármi furcsa dolgot észlelünk, bátran hívjuk fel
a rendôrséget!
7. Unalomig kértem már Önöket – természetesen a többségnek itt is köszönettel tartozom –, hogy a disznóvágást
követôen maradt belek, maradékok eltávolítása során is a szabályok betartása és a környezetszennyezés elkerülése legyen a cél! Az állat vágása során keletkezô vér, véres víz közterületre, árokba vezetése továbbra is szigorúan tilos!
8. Hivatali munkám során többször
tapasztaltam, hogy vannak olyan
állampolgárok a településünkön, de
valószínûsítem, hogy más településen
is, akik nincsenek tisztában egy nagyon
fontos jogszabályi kötelezettségükkel.
Ennek lehet az is az oka, hogy erre
nem hívták még fel a figyelmüket,
lehet az is, hogy nem tulajdonítottak
ennek a dolognak túl nagy hangsúlyt,
illetve lehet az is, hogy magát a
jogszabály rendelkezéseit nem ismerik,
vagy félreismerik bizonyos pontjait.
Bármelyik kategóriába is sorolhatóak
az érintettek – akik reményeim szerint
felismerik magukat e sorok olvasata
során – most
rövid
tájékoztatást
kapnak errôl a kötelezettségrôl és a
jogszabályi háttérrôl.
A polgárok személyi adtainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, 1992.
évi LVI. Törvény 26. § (1) bekezdése kimondja: „A Magyar Köztársaság területén élô, e törvény hatálya alá tartozó
polgár (a Magyar Köztársaság területén élô magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek, amennyiben a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat a Magyar Köztársaság területén gyakorolják, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. Törvény 4. § (3) bekezdése vagy
5 §-a alapján honosított vagy visszahonosított külföldön élô polgárok, és
e törvényben meghatározott esetekben a külföldön élô magyar állampol-
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gárok) köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat
jegyzôjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt:
lakcímbejelentés).
Sokszor téves információk alapján nem
tesznek a polgárok eleget kötelezettségeiknek és nem ismerik a jelzett jogszabály további fontos rendelkezését:
A lakcímbejelentés ténye önmagában a
lakás használatához fûzôdô, valamint
egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és
nem szüntet meg. Ez tehát azt jelenti,
hogy azzal, hogy „ôrizzük” bármilyen
településen „évszázadok” óta bejelentett állandó lakcímünket – ezzel szemben a gyakorlatban életvitelszerûen
máshol tartózkodunk – ez a helyzet
egyéb jogviszonyunk tekintetében semmiféle elônnyel nem jár. Az a tény viszont nem mindegy, hogy az állandó
lakcímünk szerinti önkormányzat kapja meg utánunk az állami normatívát,
oda fizetjük be az adóinkat, holott annak az önkormányzatnak a szolgáltatásait vesszük igénybe, annak az utcáit,
járdáit koptatjuk, amely önkormányzat ezért egy fillért nem kap, viszont
azokról is gondoskodik, akikrôl az állandó lakcímük szerinti önkormányzatnak kellene.
Nem beszélve arról, hogy a bejelentkezés – mint ahogy ez a fentiekbôl kiderül
– nem lehetôség, hanem kötelezettség.
Elôször is kérem azokat az állampolgárokat, akik magukra ismertek, hogy
tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek, ellenkezô esetben – pontosan az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére és a kiesô normatíva pótlására tekintettel – élni fogunk az egyes
szabálysértésekrôl szóló 218/2011.
(XII.28.) Kormányrendelet 29. §-ában
foglalt lehetôséggel, miszerint: „Aki a
lakcímbejelentésre elôírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható”.
NAGYON BÍZOM ABBAN, hogy az
érintett állampolgárok megértették az
ügy fontosságát és eloszlatván bennük
a bizonytalanságot, önként teljesítik
állampolgári kötelezettségeiket.
NEM UTOLSÓ SORBAN BÍZOM ABBAN IS, hogy – ha már a mi településünket választották lakóhelyül – nem
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mindegy nekik sem, hogy az önkormányzat milyen összegû állami támogatást tud igényelni és felhasználni a lakosság életminôségének fejlesztése érdekében. Úgy vélem, függetlenül attól, hogy egy jogszabályi kötelezettség
teljesítésérôl beszélünk, jelen helyzetben az önkéntesség és a becsületesség
elve még fontosabb.
Kérem a fentiek megfontolását!
Még egyszer az iskoláztatási támogatási rendszerrôl:
Sajnos egyre többször kell eljárnunk
olyan ügyben, ahol a szülô részére
járó iskoláztatási támogatást fel kell
függesztenünk és ezzel egyidejûleg a
gyermek védelembe vételét is el kell
elrendelnünk. Aki egyszer, vagy akár
többször is „megégette” magát, már általánosságban tisztában van az eljárással viszont elkerülendô, hogy még több
szülônek kelljen ezt megtapasztalni, és
megélni, néhány fontos információt
szeretnék megosztani Önökkel.
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét, és összegyûlik 10 igazolatlan órája, az iskola jelzi ezt a tényt a
gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzôi gyámhatóságnak és ezzel párhuzamosan elindul egy
szabálysértési eljárás is a szülô ellen. A
jegyzôi gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülôt arra, hogy az adott tanévben mulasztott 50. (ötvenedik) igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és
ezzel egyidejûleg a gyermek védelembe
vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50
igazolatlan órája összegyûlik, a jegyzôi
gyámhatóság – az iskola jelzése alap-

ján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket.
A jegyzônek e jogkörében mérlegelési
lehetôsége nincs.
A szabálysértési eljárás során vizsgálni kell, hogy a szülô mindent megtett-e
annak érdekében, hogy a felügyelete alatt álló gyermek tankötelezettségének eleget tegyen. Amennyiben bebizonyosodik, hogy „akinek a szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben, az iskolai életmódra felkészítô
foglalkozásokról, illetôleg ugyanabban
a tanévben az iskolai kötelezô tanórai
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékûnél többet mulaszt, 50 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható”. Felhívom a szülôk
figyelmét arra, hogy a szabálysértési eljárást az iskola minden egyes jelzésére (10 igazolatlan) ismételten le kell
folytatni. Ezúton is kérem a Tisztelt
Szülôket, hogy tanköteles korú gyermekeik hiányzásait körültekintôen kövessék nyomon, hiszen nem mindegy,
hogy a gyermek felelôtlenségét a szülôk
– az amúgy is szûkös pénztárcájukon
keresztül – szenvedjék meg.
Tisztelt Lakosság!
Ezúton is tájékoztatom Önöket,
hogy Baracska Község Önkormányzat Képviselô-testülete és Kajászó
Község Önkormányzat Képviselôtestülete 2011. január 20. napján tartott együttes ülésén meghozott rendeletek alapján Baracska-Kajászó Községek Körjegyzôségénél (székhely és telephely) a téli igazgatási szünet: 2011.
december 23. napja, valamint 2011. december 27. naptól december 31. nap-
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jáig terjedô idôszak. Ezen idôszak
alatti pontos nyitva tartásról a helyi
hirdetôtáblákon adunk tájékoztatást.
Mint ahogy arról már olvashattak,
2011. december 31. napjával Baracska
és Kajászó Községek Képviselôtestületei Baracska-Kajászó Községek
Körjegyzôségét megszüntették, és
ezzel egyidejûleg 2012. január 1.
napjától mindkét önkormányzat önálló
Polgármesteri Hivatalt alapított.
Baracska-Kajászó Községek Körjegy
zôjeként köszönettel tartozom aljegyzô
asszonynak, minden köztisztviselô kollegámnak a Körjegyzôség fennállása alatt végzett kiemelkedô szakmai
munkájáért, kitartásáért, türelméért
és azért, hogy a vezetésem alatt megélt
nem könnyû idôszakban mindig mellettem voltak és nagyon sok erôt adtak ahhoz, hogy a körjegyzôség mûködtetése
során felmerült problémákat kezelni
tudjuk. Természetesen maradtak hiányosságok, viszont azt gondolom, hogy
ez a gárda mindent megtett azért, hogy
Önöket/Ügyfeleket mindig a lehetôség
szerinti maximális szinten szolgálja ki.
Természetesen köszönöm Tisztelt Ügyfeleinknek és mindazoknak a pozitív
hozzáállását is, akikkel az elmúlt 4 év
alatt kapcsolatba kerültünk!.
Tudomásom szerint ez a lap az év
utolsó száma, ezért engedjék meg,
hogy Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendôt kívánjak Baracska település minden lakójának Baracska-Kajászó Községek
Körjegyzôsége köztisztviselôi és a magam nevében.
Szeleczkyné Szabó Katalin
körjegyzô

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y – R E N D Ô R KA P I T Á N Y S Á G

Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások
jármûvezetôknek és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli idôszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a jármûvezetôknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjármûveket – fôleg hosszabb autóút elôtt – ajánlatos
alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenôrzése. A téli
közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történô köz-

lekedés fontos kelléke lehet a jól mûködô ablaktörlô, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelô ablakmosó folyadék vagy a
páramentesítô. Az ablaktörlô gumikat már a tél beállta elôtt
érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenôrizni
kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb
ideig nem használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb helyen tárolni.
A téli idôszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sö-
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tétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármû világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelôen
mûködjenek. A fényszórókat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok
miatt nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz
manôverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS),
úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányozhatatlanná válhat és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékrôl, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor
fékezzünk, amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a
gépkocsivezetô éles helyzetben is tudni fogja mit kell tennie,
ha a jármû megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli
gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok
alatt csúszni kezd, fagypont körüli hômérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki,
hogy alacsony hômérsékleten megnô a tapadási értéke. Ezek
az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hômérséklet
esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás
befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal
kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért
egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy
évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévô kerékre
rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét
és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti
azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot
a tél beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a „Hólánc
használata kötelezô” táblát kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelezô vége” tábláig - csak olyan jármûvek
közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a
gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. Amennyiben e
korlátozó jelzôtáblát közúti határátkelôhelyen helyezték el,
csak azok a jármûvek léphetnek be a Magyar Köztársaság
területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott
tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc.
Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes
figyelnie az alábbiakra is:
• Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli
ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítô zárolajozóra,
elegendô mennyiségû élelmiszerre és italra is.
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• Hosszabb utak elôtt érdemes tájékozódni az Útinformnál
az út - és idôjárási viszonyokról. Elôfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.
• Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal
kapcsolatban.
Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevôk figyelmét, hogy
mindig az idôjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelôen
vezessék gépjármûveiket, próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esôs, havas idôjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelôzhetôek az erre az idôszakra
leginkább jellemzô balesetek. Lassabb, körültekintôbb,
elôrelátóbb vezetéssel meg lehet elôzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki.
Ebben az idôszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépô gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem volt
világítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverôs dzseki, fényvisszaverô karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a
kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverô ruházatot kell viselni. A fényvisszaverô anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverô prizmát már 100–200 méterrôl észre
lehet venni. A fényvisszaverô eszközök és megfelelô öltözék
viselete, valamint a jól mûködô világítás esetén a gyalogosok
és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és a jármûvek megfelelô felszerelése, mûszaki állapota is. Elindulás elôtt ellenôrizni kell a kerékpár felszereléseit:
• kormányberendezés;
• elsô és hátsó fék (megállás);
• csengô (hangjelzés);
• elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros lámpa
vagy villogó és piros fényvisszaverô prizma, az elsô keréken
sárga küllôprizma, láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az idôszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy
sebességû gépjármû elhalad mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a mûvelet megkezdése elôtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésrôl sem.
Ezen alapvetô szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthetô a balesetek kockázata még a kritikusabb téli
idôszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván
a Gárdonyi Rendôrkapitányság!

6

Faluház, Iskola
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FA LU H Á Z B Ó L J E L E N T J Ü K
Október 21-én, Nemzeti Ünnepünk alkalmából az iskola hetedikes tanulói
adtak színvonalas mûsort a faluházban.
Önkormányzatunk minden évben megköszönti a 70 éven felülieket idôsek
napja alkalmából. Most október 22-én
volt a rendezvény a Faluházban, ahol
szép számban jelentek meg a meghívottak. (fotó) Jó egészséget,
hosszú, békés életet kívánok Nekik!
E cikk írásakor még
nem tudok beszámolni a hátralévô novemberi programokról, amelyeket nagyon várunk (Retro
Buli Erzsébet-Katalin napra, Táncház és a Habakuk
bábszínház elôadása), de
nem maradok adósa az olvasóknak.
December 6., kedd, 10 óra:
BabaMikulás
Szeretettel várunk minden szülôt kisgyermekével egy jó hangulatú, zenés
baba-mama mulatságra!
Mivel a Mikulással egyeztetnünk kell,
ezért kérünk minden szülôt, aki szeretne gyermekével részt venni a rendezvényen, hogy jelentkezzen december
5-ig! A jelentkezéshez hozzon magával
300 Ft-ot, mert ebbôl szeretnénk megvenni a csomagokat.
Lesz firka-fal, mini játszósarok, zene,

éneklés, vidámság! Szívesen fogadjuk,
ha a szülôk egy kis sütivel járulnak
hozzá a rendezvényhez.
Jelentkezni lehet:
– A
védônônél
hétfôtôl-péntekig
8–9 óra között
– A Faluházban hétfôtôl-péntekig
14–18 óra között

December 10., szombat: Bambi-Buli
A gyerekek egyik kedvenc rendezvénye
a Faluházban, a Bambi-Buli, amely 10én délután öt és hét óra között. Lesz
büfé, tombola, sok játék, zene, tánc és
meglepetés vendég.
December 18., vasárnap, 10–17 óra
között: Karácsonyi Vásár
Akik a Faluházba járnak, megszokhatták, hogy Aranyvasárnap karácsonyi vásárt rendezünk. Ilyenkor

kézmûveseket hívunk meg termékeikkel, és ha még nem költötték el az
ajándékokra szánt pénzüket, itt valóban értékes termékeket vásárolhatnak.
Sôt, ki is próbálhatják kézügyességüket az érdeklôdôk. Most elôször babaruha turkálót is szervezünk, ahova behozhatja bárki a már nem használatos,
de még tiszta és jó állapotú baba-gyerekruhákat.
A decemberi filmklubot 17-én, szombaton délután háromtól
tartjuk, amikor egy
kedves
karácsonyi
családi filmet vetítünk gyerekeknek és
szülôknek egyaránt.
A filmhez és a Karácsonyhoz kapcsolódóan kvíz játék lesz
ajándékokkal.
Minden csütörtökön 19.15-kor alakformáló tornán, minden szombaton
14 órától kézimunka szakkörön vehetnek részt a látogatók.
Rendezvényeinkre szeretettel várunk
minden kedves érdeklôdôt!
Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új
Esztendôt kívánok a Kedves Olvasóknak!
Vasvári Béla
faluházigazda

I S KO L A
Tisztelt Olvasó! Az eddigi beszámolóimban Önök
élményeinkrôl, eredményekrôl, rendezvényeinkrôl vagyis az
iskolánkban folyó életrôl folyamatosan tájékoztatást kaptak.
Jelen soraimban most azokról a gondjainkról olvashatnak,
mely számos esetben megnehezítik nevelô-oktató munkánkat. Rombolják sikereinket, beárnyékolják jó hírünket.
Azért teszem, mert szeretném, ha a községben lakók a hiteles valóságról értesülnének, nem pedig eltorzított, rosszindulatú pletykák történeteibôl.
Mint az élet minden területén a rossz dolgok megkeserítik
az embert, de további sikerekhez eljuttathatnak, ha teszünk
érte valamit.
Jelen esetünk egy konkrét történethez kötôdik. Az egyik
osztályunk részére nemrégiben rendkívüli értekezletet tartottunk, melyrôl jegyzôkönyv készült.
Témája:

• A z osztályban tartós magaviseleti problémákra megoldáskeresés
• Szorgalom és másnapi felkészülés hiányából eredô problémák kezelése
• Komoly tanulási problémák, nehézségek feltárása
• Pályaválasztás elôkészítése
• Országos felmérésekre való felkészülés
Az értekezlet menete a következô volt:
Megnyitottam és felügyeltem az értekezletet. Az osztály
fônök elmondta a fentiekben felsorolt témákat, részletesen
beszámolt az osztályban elôforduló problémákról.
Az osztályban tanító pedagógusok elmondták gondjaikat,
kéréseiket, tapasztalataikat, valamint tanácsaikkal segítséget nyújtottak a szülôk részére.
A szülôk kérdéseket tehettek fel 1–1 tantárgy kapcsán az
érintett szaktanárnak.
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Iskola, Óvoda

Az értekezlet 5 órától 8 óráig tartott. A tanulók és a szülôk
mindvégig együttmûködve, figyelmesen hallgattak meg
bennünket és egymást, ôszintén beszéltek gondjaikról. Végig azt éreztem, hogy érdemes volt ezt a találkozót kezdeményezni, s talán-talán valami változás lesz ezután…. Az értekezletet 8 órakor bezártam s mindenki haza készülôdött.
Sajnos két szülô és két gyermek nézeteltérése visszarángatott engem az álmodozásból a valóságba. Ennek ellenére köszönöm a megjelent szülôknek, hogy a megbeszélésen részt
vettek.
Sajnos másnap pedagógus kollégáim szinte ugyanazokkal a
problémákkal találkoztak, mint elôtte, például: se házi feladat, se felszerelés, se tisztelet, se nyugalom. Sôt kimondottan élvezték, hogy az értekezlet végén volt egy kis „balhé”, mert ugye számukra ez sztori. Az, hogy jó érzéssel, indulatok nélkül mondhatta el mindenki gondját-baját, ugye
ez nem érték a szemükben,hanem az igen,hogy konfliktus
van,ki hogyan és mit tett és mondott egymásnak. S természetesen, mint a tûz terjedt végig a faluban másnap, ki mivel toldotta még meg.
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Bízom abban,hogy szavaink elértek a Tisztelt Szülôkhöz,
s a csendnek,hallgatásnak jele az volt,hogy világosan
értik,tudják,érzik,hogy mi a gond,hogy tudják, mirôl beszélünk.
Hát errôl beszélünk folyamatosan… a család fontossága, az
emberi értékek átadása, a felnôttek példamutatása, egymás
iránti megbecsülése és szeretete …
Ezeket a gyerekeket sajnos ez nem hatja meg, talán nem is
értik mit szeretnénk…De én még mindig bizakodó vagyok,
mert a legproblémásabb gyerek szüleivel is mindig megtaláltam a hangot,akikben társra találok,hogy ôk is azt akarják,
amit mi pedagógusok,hogy gyermekük becsületes,tanulni
akaró,életképes felnôtté váljon.
Bízom abban is,hogy olyan szülôk is olvassák soraimat,akik
jelenleg még ilyen problémákkal nem szembesülnek,de a
történetbôl leszûrik a lényeget s fel tudnak készülni ezekre nehéz évekre.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket:
Kárpáthegyi Jószefné
igazgató

ÓVODA

Bóbita Krónika
Nincs szebb madár, mint a lúd, nem
kell néki gyalogút, télen, nyáron mezítláb, úgy kíméli a csizmát.
Emellett még nagyon sok „libás” dallal, mondókával készültek az óvodás
gyerekek az idei Márton napra, amelyet november 11.-én tartottunk. Az
aulát, és a csoportszobákat különbözô
technikával alkotott libák díszítették,
volt: tépéssel-ragasztással, festéssel,
hajtogatással, színezéssel készített kép.

A krónikák szerint Szent Márton napja
a fizetés, tisztújítás napja volt. A pásztorok ezen a napon kérték járandóságukat. Sorra járták a házakat, köszöntôt
mondtak, nyírfavesszôt ajándékoztak
a gazdának, aki megôrizte és tavasszal
az állatok kihajtására használta. A régiek a Márton-napi idôjárásból következtettek a télre, mondván: Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. Sokfelé azt
tartják a Márton-napi idôjárás a már-

ciusi idôjárást mutatja. Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján,
ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Dologtiltó nap
volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert
ez a jószág pusztulását okozta volna.
Rendhagyó módon, idén nem a gyerekek készültek mûsorral, hanem az
óvó nénik egy mesedramatizálással.
A gyerekek ámulva fedezték fel a mese
szereplôinek bôrébe bújt óvó néniket
és dajka néniket. A mese Márton püspök történetét elevenítette fel, és helyet kapott benne egy öreg király, annak szépséges leánya, egy hôs királyfi, aki a királylány kezére pályázik, bátor katonák, és természetesen a libák,
akik elbújtatták Mártont. A kalandok
után Márton püspök összeadta a királyi párt, és hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Ezt megirigyelve,
gyors teremrendezés után, mi is vidám
táncba kezdtünk.
Október 28-án nevelés nélküli munkanapot tartottunk, melyen részt vettek
mind az öt kistérségi óvoda dolgozói.
A meghívott elôadó Agócs Gergely,
népzenész, népzene kutató, mesemondó volt, aki a népmesék eredetérôl,
funkcióiról, és a mesélés fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy a népmesék több 10 ezer évre visszamenô ha-
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gyományokkal rendelkeznek, és a mesék alaptörténeteit a világ összes népénél megtalálhatjuk. Pl. a Jancsi és Juliskát, ahogy nálunk, úgy Németországban vagy Ausztráliában is ismerik.
A hagyományos mesekultúrában a
felnôttek meséltek fôleg egymásnak.
Leginkább szórakoztatásból és, hogy
oldják a monoton munkák egyhangúságát. De fontos szerepe volt annak, hogy a meséken keresztül rögzítsék a viselkedés, az erkölcs normáit.
Az ipari forradalom idején alakult át
a mese, gyerekeknek szánt tevékenységgé. S ezzel egyidejûleg elindult egy
folyamat, amely a meséket „elbutította”. Az akkori polgárság a gyerekeknek egy legömbölyített, és pasztellszínekre festett világot képzelt, amelybe
a népmesék eredeti formájukban nem
fértek bele, mert hosszúnak tartották,
egyes részeit pedig csúnyának vagy

Óvoda, Egyház
horrorisztikusnak. Ezért lerövidítették, és kivágtak belôle részeket, könyv
formátumba kényszerítették, így lett a
mesemondásból mesefelolvasás, ezzel
azonban elvesztette a lényegét. Hogy
a gyerekek számára élvezetessé tegyék
az olvasást, illusztrációkkal, képekkel
színesítették a könyveket, ekkor azonban még jobban le kellett rövidíteni és
egyszerûsíteni a mesék szövegét, és ez
bizony a minôség rovására ment.
A lényeg, hogy a gyerekek sem így,
sem úgy nem szeretnek mesét olvasni. ôk mesét hallgatni szeretnének, hiszen a népmese az élô beszédbe való. S
arra sincs szükség, hogy szépítsünk a
„csúnyább” részeken, mert a gyermeki gondolkodásban az az egyik csodálatos, hogy csak annyit képzel el a fantáziájában, ami számára elfogadható.
Ez az egyik pozitívuma a halott mesének a látott mesével szemben, ahol ké-
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szen kapja a képeket, és nem válogathat, attól függetlenül, hogy ô mit képes belôle feldolgozni.
Mivel a mese, a mesélés, a kisgyermekek egyik alapszükséglete, nem hiányzik az óvodából. Nem mindegy azonban, hogy mit, és fôleg, hogy hogyan
mesélünk. Agócs Gergely ebben is jó
példát mutatott nekünk. elmesélt egy
népmesét, amelybôl elleshettük, a jól
mesélés praktikáit. Szép anyanyelvünk
ízes használatát, a képszerû mesélés,
az arcjáték, és a gesztikulálás fontosságát. Nagyon sok hasznos, értékes dolgot megtudtunk, megtapasztaltunk, és
elraktároztunk, hogy azokat a gyerekeknek szánt mesékben kamatoztassuk. A legfontosabb üzenet mégis csak
annyi, hogy meséljünk, és meséljünk
minél többet! Itt a vége, fuss el véle,
kerek erdô közepébe…
Mészárosné Giricz Marianna

EGYHÁZ

A Római Katolikus Egyházközség tájékoztatója
Az ünnepi miserend a templomajtóra függesztett hirdetôtáblán lesz olvasható.
November 26-án, szombaton Székesfehérváron, a Püspöki Palota kertjében
megnyílik a hagyományos „Adventi
udvar”. Szeretettel ajánljuk még az Olvasók figyelmébe, hogy a püspökséggel szemben az Egyházmegyei Múzeum idén, a Családok évében ingyenesen látogatható. Az egyházmegye részletes programja a www.szfvar.katolikus.hu weblapon olvasható.

Az egyházi év Krisztus Király vasárnapjával véget ér november 20án, a következô vasárnapon pedig
elkezdôdik az advent, a várakozás, felkészülés karácsonyra, Jézus születésének ünnepére.

„Azokban a napokban Mária útra kelt
és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Ezsébet
meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat, és Ezsébetet
eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: Áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy
Uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava,
örömtôl repesett a magzat méhemben.
Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott ne-

ked. Erre Mária így szólt:
„Magasztalja lelkem az Urat
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
mert rátekintett alázatos szolgálójára.
Lám, mostantól fogva
boldognak hirdet minden nemzedék,
mert nagyot tett velem a Hatalmas,
és szent az ô neve.
Irgalma nemzedékrôl nemzedékre
az istenfélôkkel marad.
Karja bizonyságot tett hatalmáról:
szétszórta a szívükben gôgösöket,
letaszította trónjukról a hatalmasokat,
az alázatosakat pedig fölemelte.
Az éhezôket jóllakatta,
de a gazdagokat üres kézzel küldte el.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt,
megemlékezett irgalmáról,
amelyet atyáinknak, Ábrahámnak
és utódainak örökre megígért.”
Lukács 1,39-55.
Jézus szeretetét, tanítását és Testét az
Oltáriszentségben befogadva átélhetjük édesanyjának, Máriának örömét.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hasap Jánosné

2011. december

9

Egyház

Baracskai Református Egyházközség
2471 Baracska, Templom u. 27. | Telefon: 06-22/ 454-200; 06-30/ 375-77-65 | E-mail: dombi.ferenc@freemail.hu
„Látod, Istenem, milyen
esendô vagyok? Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. Bezzeg, ha fáj,
szorít, sajog, ha kényszerít
valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül. Kérlek, bocsásd
meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak
is. Nekünk, akik eszeveszett
tempóban száguldozunk az
adventi fényekkel ékesített
utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy
mit milyen hitelbôl lehet
megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.
Uram, add, hogy ne higgyük
el, hogy plazmatévéktôl, fals
zenéket kiabáló télapóktól leszünk boldogabbak!
Add, hogy boldogan tudjunk
gyönyörködni a gyerekeink
álomittas
szuszogásában;
add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy
esik jól. Meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban,
és ne szégyelljük, hogy nemcsak mindig rohanó, sikerorientált, emberek vagyunk,
hanem érzô, sérülékeny, törékeny lelkek, akik kapnak
elég sebet földi életük során.
Add, hogy meg tudjunk
gyógyulni bajainkból! Add,
hogy érezzük, mikor érdemes
tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk
valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát
– emberi módon, méltósággal. Szabadíts meg minket a
gyûlölettôl, bosszúvágytól,
ellenségeskedéstôl, acsarkodástól!
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban. Add, hogy

legyen kedvünk gyertyafényben egy tiszta papírlapra tollból tintát maszatolni,
csak úgy, a saját örömünkre.
Add, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük
így a Veled való beszélgetést:
„Köszönöm, Istenem!” Add,

mert annyi más dolgunk
van…
Pedig Jézus megszületett!
Olyan ez, mintha egy gazdag ember felkínálná egy
hajléktalan embernek a
szerepcserét, vagyis a hajléktalan beköltözik a gazdag villájába, a gazdag em-

Jézushoz térni és vele élni.
Mert ez életre szóló ajándék. Jézus mindenkit hív,
és nem csak most (adventben és karácsonykor), hanem mindig.
Lehet, hogy Te már Jézussal
élsz. Akkor gondold át, vannak-e olyan dolgok az éle-

hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket. Adj
békét,
mindannyiunknak,
Uram! Ámen.”
Mit jelent számodra az advent és a karácsony? Tömeget a plázákban, jó üzletet a bevásárlóközpontoknak; ajándékokat; felesle-

ber pedig lemegy az aluljáróba lakni. Jézus lejött hozzánk az aluljáróba! Mennyivel jobb lett volna Neki, ha
nem jön le közénk, ahol an�nyi megvetést, rágalmat és
szenvedést kapott. Ô az az
‚EMBER’, Aki annyira szeret téged, hogy vállalta ér-

tedben, amikbôl meg kell
térned, amiket át kell adnod Istennek. Ha még nem
vagy Jézus gyermeke, merd
megtenni felé az elsô lépést,
ô nem fogja válasz nélkül
hagyni! Éld át: Eljött hozzám...
Kívánom, hogy a fenti imádság, s az utána következô néhány gondolat szellemében
tudjunk készülni idei adventünkben a Karácsony ünnepére! Ennek lehetôségét kínáljuk: nov. 27., dec. 11.
– adventi családi istentiszteletek; dec. 3. – ünnepváró kézmûves foglalkozás;
szenteste – áhítat és gyermekek karácsonyi mûsora;
dec. 25-26. – karácsonyi istentisztelet keretében. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit, aki úgy gondolja, keresztyén értékek alapján szeretné átélni az Ünnep
igazi tartalmát.
Dombi Ferenc
lelkipásztor

„Térjetek meg, mert elközelített
a mennyek országa!” (Máté ev. 3,2)
ges elvárásoknak való megfelelési kényszert; „szeretet ünnepét”?! Lehet, hogy
kicsit túlzás ennyire negatívan beállítani a köznépi
gondolkodást, de sajnos sokan vannak, akiknek a karácsony tényleg csak ennyit jelent. Az is lehet, hogy nem
így gondoljuk, de ugyanúgy nem foglalkozunk a lényeggel, Jézussal, mert
nincs idônk, mert fáradtak
vagyunk, mert rohanunk,

ted ezt az áldozatot, sôt még
sokkal többet is. ô az, Aki a
világon a legjobban szeret, a
legjobban ismer téged, Aki a
legtöbbet tette érted! Nem
szeretnél egy ilyen barátot?
ô vár rád, és szeretne veled
lenni: „Térjetek meg!”
Hidd el, ez nemcsak Jézusnak fontos, hanem neked is!
Igen, nagy öröm, boldogság
ajándékot kapni vagy adni,
de megtapasztalható, men�nyivel nagyobb boldogság
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Vékony Vanda – tájfutó

A

olvasod a térképet, akár 20. is lehetsz.”
z újságban rendszeresen olvashatjuk Vékony Andor híradásait a tájfu-

Kihívások, nehézségek

tó eseményekrôl és sikerekrôl. Feltûnt, hogy Vékony Vanda neve szin-

A tájfutásnak is vannak kihívóbb részei,
Vanda számára például: „Emelkedôk
megfutása versenyen. A túl sok kaptatót
nem szeretem.”
Baleset is elôfordulhat: „a bozótos
összekaristolja a lábat, sziklás terepen
boka meghúzódhat, de ez azért ritka
eset. Az erdôben persze szabadon vannak
a vadak, de nem kell félni tôlük, nem
bántanak. Láttam már egész vaddisznó
csordát, muflon csapatot, de ôk is
inkább elszaladtak. Egyszer edzésen
egy bokornál álltam a réten, amikor két
muflon száguldott el mellettem. Egyik
elôttem, másik a hátam mögött kerülte
meg a bokrot, aminél álltam. Egész
közel voltak, akár meg is érinthettem
volna ôket.”

te minden versenyleírásban szerepel, és szinte minden alkalommal elôkelô
helyezést ér el. Vandát kérdeztem a tájfutásról és annak örömeirôl.

Baracskai kötôdés
A Vékony család 1999-tôl lakik
Annamajorban, Vanda már oda született. Amit legjobban szeret lakhelyében: „Csendes, nyugodt környék, bármikor lehet játszani az utcán. A környéken szabadon lehet csavarogni.”

Tájfutás - kezdetek
Vanda szinte belenôtt a tájfutásba,
szülei már kis- és középiskolás koruk
óta tájfutók. Legkorábbi tájfutó emléke
5 éves korára nyúlik vissza, amikor
anyukájával együtt futott a pályán.
Tulajdonképpen amint járni tudott,
már indult gyerekversenyen.
Megkértem Vandát, mondja el röviden, mit is jelent a tájfutás: „Ismeretlen pontok megkeresése az erdôben
térkép és tájoló segítségével a lehetô
legrövidebb idô alatt.” Leginkább
az erdôt és a tájékozódást szereti:
„A kettô azért összeillik. Ha az erdôben
nem tudsz tájékozódni, akkor eltévedsz.”

Tájfutás – feltételek
A tájfutás fizikai és szellemi tevékenység egyszerre: „jól kell tudni térképet olvasni, és edzettnek kell lenni leginkább” – mondja Vanda. A nyeréshez
azonban ez a kettô nem elég, akkor jó és
eredményes egy tájfutó, ha: „szereti csinálni és tud küzdeni”.
A tájfutó állandó eszközei a tájoló és
az SI elektromos pontérintési eszköz
vagy más néven „dugóka”. A térképet
mindig az adott verseny helyszínén, a
rajt pillanatában adják oda. Vanda az
elsô saját tájolóját 6 éve kapta.

Edzések, versenyek
Minden héten van edzés, ami a versenyekkel együtt egyben családi program is, hiszen Vanda személyi edzôje az

apukája. Anyukája, Kati és 3 évvel fiatalabb huga, Janka szintén tájfutnak.
A versenyek fôként ôsszel és tavasszal
vannak, azok 1–2 naposak, ugyanakkor
nyáron ennél hosszabb, akár 5 napos
versenyen is résztvehetnek, amilyen pl.
a Hungária Kupa is.
Amikor a fejlesztendô készségeirôl
kérdeztem, Vanda a sebességet emelte
ki: „Sprintversenyeken – a városi
versenyeken még lassabb vagyok. Ott
sokkal gyorsabban kell dönteni, hogy
merre akarok menni. Ha erdôben 10
másodpercig olvasod a térképet, nem
gond, de városban, ha 10 másodpercig

Versenytípusok, kategóriák
Mint megtudtam, a tájfutó versenyeket
több szempontból lehet osztályozni.
Egyrészt a táv hossza szerint vannak
sprintversenyek – ami lehet városban
vagy nagyobb parkban, az erdôben
pedig középtávú, normáltávú vagy
hosszútávú versenyeket rendeznek.
Csapat és váltó versenyek is vannak az
egyéni számok mellett.
Külön futnak a fiúk és a lányok, a gyerekeknél 2 évente van korosztályi bontás. Végül technikai nehézség szerint is
megkülönböztetik a pályákat: az ún. E
elit fokozat és az A a legnehezebb, a B
futásban könnyebb az A-nál, a C tájékozódásilag is könnyû. A D szalagos
pályát jelent, csak 10–12 éveseknek.
Így a kicsik sem tévednek el a szalagozást követve. Vanda idén többnyire az
N12C-ben indult, de a 14 éves kategóriában is szép sikereket ért el. Jövôre
kategóriát vált, mivel idén töltötte be a
12. életévét, és így csak a 13–14 évesek
korcsoportjában indulhat.

Büszkeségek
Vandának már kb. 70 érme van, megkértem, emelje ki, amire a legbüszkébb. Kapásból kettôt is talált: Rövidtávú Országos Bajnokság 4. helyezettje lett 14 elit kategóriában, illetve a Di-
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ákolimpia normál távján elsô helyezést ért el a III. korcsoportban. Késôbb
megemlítette, hogy eddig négy nemzetközi Hungária Kupán indult, s mind a
négyet meg is nyerte. Külföldön sem talált eddig legyôzôre. Szerbiai, szlovákiai nemzetközi kupaversenyeket is megnyerte. Ráadásul rendszerint a fiúknál
is ô lenne a legjobb versenyzô.
Mindezek mellett az sem maradhat ki,
hogy nemcsak tavaly, de idén is Fejér
Megye jó tanulója – jó sportolója lett.
Ehhez a díjhoz egy országos bajnoki
helyezés és országos iskolai verseny
döntôs szereplése szükséges. Vanda
a címmel erôsíti a Kozma Ferenc
Általános Iskola jóhírét is.

Jövôkép 10 év múlva
Amikor Vandát arról kérdeztem, mi
lesz számára a tájfutás 10 év múlva,
hobbi vagy profi sport, egyértelmûen
az utóbbit válaszolta. Konkrét célja
is van: „Világbajnokság – legalább az
elsô 6-ban”. Az elsô világbajnokságon
leghamarabb 20 évesen, juniorként
indulhat, addig még jónéhány éve van
a felkészülésre.

Közösség és szabadidô
Úgy tûnik, Vandának rengeteg energiája van és sok minden érdekli. A tájfutás mellett atlétikaedzésre jár, fuvolázni tanul, szeret táncolni, rajzolni és lovagolni.
Adódott a kérdés, hogy ennyi elfoglaltság, különösen a tájfutás mellett men�nyi szabadideje marad. Vanda elégedett mosollyal megjegyzi: „A tájfutás a
szabadidôm része. Egy tájfutóversenyen
rengeteg baráttal találkozunk.” Érthetô,
hiszen a tájfutók a versenyalkalmakon
gyakran találkoznak, egy nagy közösséget alkotnak.
Vanda az erdei környezet mellett a csoportélmény miatt is csak ajánlani tudja a tájfutást: „Jó a közösség. Fiatalok és öregek együtt versenyeznek, utána együtt esznek-isznak, beszélgetnek.
Vannak pécsi, szegedi, zalai, budapesti tájfutó barátaim is. Futás után focizunk vagy frizbizünk. Ha „ottalvós” a
verseny, akkor kártyázunk vagy a tornateremben rosszalkodunk. A hangulat
is jó egy versenyen, meg az edzésen is.
Mindig van valami jó.”
Vasváriné Édl Ágnes
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Baracskán jártunk
A szekszárdi szociális munkás hallgatók beszámolója
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai objektumában jártunk november 18-án,
pénteken nem kevés élménnyel gazdagodva. A látogatás apropója a közösségfejlesztés gyakorlati megvalósítása
az Illyés Gyula Fôiskola szakmai módszertani készségfejlesztés kurzusának
keretében. Tolácziné Varga Zsuzsanna tanárnô vezetésével a III. éves hallgatóknak egy csoportja, név szerint
Zámbóné Palicska Anett, Englerné
Vajda Andrea, Kohlné Nagy Erzsébet,
Méreg Andrea, Puskás Edina, Árkus
Attila, Krausz Nándor, Kiss János, Belényesi Melinda, Kajári Zita, Borbély
Péterné és Ungi-Nagy Eszter voltak a részt vevô szervezôk. Célunk volt, hogy
a fogvatartottaknak olyan programokat szervezzünk, amely pozitív élményeket
jelent számukra, valamint családtagjaikkal való kapcsolatuk ápolását szolgálja.
Ilyen megfontolásból szerveztünk – egy zenés délután keretin belül – kézmûves
foglalkozást ajándéktárgyak készítésére. A programok kitûnôen sikerültek a fegyelmezett légkör ellenére.
A fogadtatásunk és ott tartózkodásunk is családi légkörben telt, amiért köszönetet szeretnénk mondani Zámbóné Palicska Anettnek, csoporttársunknak, aki immár 17 éve dolgozik a baracskai objektumban, jelenleg törzszászlós, nevelôtiszt.
Természetesen köszönetet mondanánk ez úton Szeidl Tamás alezredes, parancsnokhelyettesnek is, akitôl hallhattunk egy rövid ismertetôt a börtönrôl, illetve
Hirják András ezredesnek, az Annamajori Mezôgazdasági Kft. ügyvezetô igazgatójának, aki elôadást tartott a mûködésükrôl. Megtudtuk, a jelenleg 1037 férfi elítéltet befogadó Baracskai objektumban 65%-os foglalkoztatás valósul meg,
melyben szerepel termelôi, gazdálkodói tevékenység és oktatás, képzés is.
Megkóstolhattuk a pékségük által készített péksüteményeket, kaptunk saját termelésû sütôtököt ajándékba, és volt szerencsénk betekintést nyerni a
fogvatartottak életébe is, igaz, annak csak egy kis szeletébe. Láttuk a zárkáikat,
körleteiket, közös helyiségeiket, könyvtárukat, foglalkoztató szobáikat, a fogdát,
a fürdô helyiségeiket, láttunk rabruhákat és arcokat, akikrôl elképzeltük vajon
mi történhetett velük, miért kerülhettek ide?! Készítettünk pár közös fényképeket és ajándékot, emlékplakettet adtunk át vendéglátóinknak. Köszönünk mindent Baracska…ha csak egy kis idôre, de mi is rabjaiddá váltunk!
Ungi-Nagy Eszter
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Hétköznapi kémia
Sokan vagyunk, akikben a Karácsony megemlítése hasonló
gondolatokat ébreszt: mennyei illatok, finom eledelek, gyertyafény, karácsonyfa, csillagszóró, családi együttlét. Ezek teszik az év talán legszebb ünnepévé. Engedjék meg, hogy a
készülôdés meghitt pillanataiba belopjak egy kevés kémiát!
Kezdjük az ünnep legimpozánsabb jelképével, a karácsonyfával.
A fa tömegének mintegy 40%-át teszi ki a cellulóz, mely fontos ipari nyersanyag: papír, vatta, mesterséges szálak, celofán,
robbanóanyagok, lakkok alapanyaga. A szervezetünk nem
tudja megemészteni, ezért gyakran alkalmazzák a kalóriaszegény élelmiszerekben, ahol kerek, tejszínes ízérzetet tud kialakítani, anélkül, hogy energiát vinne be a szervezetbe. Ezen kívül szószokban és tejszínes készítményekben stabilizátorként
mûködik, ezen kívül gátolja a jégkristály-képzôdést a mélyfagyasztott termékekben.
A fa másik fontos alkotója a fenyôszurok vagy fenyôgyanta,
mely a fenyôfélék kérgén helyenként kicsurranó, áttetszô, kellemes illatú, sárgásbarnás ragacsos nedv. Ennek a kicsurranó
nyersgyantának mintegy 70 százaléka gyanta, 20 százaléka terpentin. A nyersgyanta feldolgozása útján nyert terpentinolaj
hígított kénsav hatására terpinhidráttá alakul át, mely az illatszeripar fontos alapanyaga.
Az ôsvilági fenyôk megkövesedett gyantája borostyánkôként
ékesíti a mai kor hölgyeit.
A karácsonyfa jellegzetes illatát a fenyôolaj adja. A tûlevélbôl
és a fa egyéves hajtásaiból vízgôzdesztillációval nyerhetô ki.
Egy kilogramm fenyôolaj elôállításához 100–500 kg, lehetôleg
friss tûlevél szükséges. Jellemzô felhasználási területe a légúti
betegségek megelôzése, gyógyítása. Emellett a fenyôolajnak
köptetô, nyálkaoldó, hurutoldó, köhögéscsillapító, gyulladás
csökkentô és fertôtlenítô hatást is tulajdonítanak. Nem véletlen, hogy sok tüdôszanatóriumot építettek fenyôerdôk közelébe.
A gyertya szobahômérsékleten szilárd, gáz halmazállapotban
éghetô anyag (méhviasz, paraffin, faggyú, sztearin) felhasználásával készült, kanóccal ellátott világító eszköz. Égésekor a
gyertya lángjától az anyag megolvad, melyet kis csészeként a
szilárd anyag veszi körül, amely nem engedi azt elfolyni. A hajszálcsövesség miatt az olvadt anyag folyamatosan felszívódik
a kanóc tetejére, ahol elpárolog, a gôzei elbomlanak, bomlástermékei elégnek. A láng alakját a különbözô gázok áramlása
határozza meg.
A csillagszóró készítésekor egy fôleg bárium-nitrátot, alumíniumot és vasat tartalmazó keverékbôl masszát készítenek,
amit mártással visznek fel tetszôleges méretû és alakú drótokra. Szükség szerint a mártási eljárást többször megismétlik. A
kívánt vastagság elérése után a még képlékeny masszát a drót
felületén megszárítják.
Az ünnepi étkek egyik képviselôje a töltött káposzta. A bûvös
folyamat – mely során a nyers káposzta savanyú káposztává
alakul – a tejsavas erjedés. A folyamatban a romlás megakadályozására a tejsavbaktériumok savtermelô tevékenységét használjuk fel. A termelôdô tejsav hatása kettôs: egyrészt kellemes
ízt ad a terméknek, másrészt olyan kémhatást biztosít, mely
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megakadályozza az élelmiszer romlását okozó mikroorganizmusok elszaporodását. A folyamat során a tejsavképzô baktériumok a tartósítandó anyagban lévô cukorral táplálkoznak és
azokat hôtermelés mellett tejsavvá alakítják.
A savanyú káposzta igen gazdag C-vitaminban, de ezt a tulajdonságát fôzés hatására elveszíti. Az aszkorbinsav (közismert
nevén C-vitamin) molekulája ugyanis hô hatására bomlik.
Ünnepi süteményeinket élesztôvel, szalalkálival, szódabikarbonáttal vagy sütôporral lazítjuk. Ezek hatása azon alapszik,
hogy készítéskor az adalék hatóanyagából szén – dioxid keletkezik, mely felfújja a tésztát, ezáltal könnyebbé, lazábbá teszi.
Az élesztô drapp színû, rugalmas tapintású, kagylós törésû, jellegzetes ízû és szagú, egysejtû gombák tömegébôl álló élelmiszer. A tésztához adagolva alkoholos erjesztést indít meg, mely
során a cukorból szén-dioxid keletkezik. Emellett az élesztô
fontos B vitamin forrás, sokan méltatják bôrregeneráló hatását is.
A szalalkáli nem más, mint tiszta ammónium-hidrogénbikarbonát, mely a sütés során széndioxidra, vízre és ammóniára bomlik. Mivel ez a vegyület kevésbé bomlékony és a
keletkezô ammóniát magas hômérsékleten a tészta könnyen
visszatartja, ezért csak vékony süteménylapok illetve könnyû
tészták lazítására alkalmas. A jellegzetesen szúrós szagot a felszabaduló ammónia okozza, ami idôvel elillan.
A szódabikarbóna (nátrium-hidrogénkarbonát) enyhén lúgos,
vízben jól oldódó só. Bikarbonát-ionból (HCO3–), és nátrium-ionból (Na+) áll. A savakat semlegesíti, és közben szén-dioxid szabadul fel.
A sütôpor fô alkotóeleme is a nátrium-hidrogénkarbonát, a
széndioxid felszabadulás sebességét a különbözô savhordozók
(foszforsav, difoszfátok, fumársav, nátrium – alumínium – foszfát) hozzáadásával szabályozzák. Emellett még keményítôport
is kevernek hozzá.
Ne feledkezzünk meg a hóról sem, melynek szikrázó fehérségével teljes a karácsonyi hangulat! Ennek a jellegzetesen téli
csapadéknak a keletkezésérôl meglehetôsen keveset olvashatunk. Az egész úgy kezdôdik, hogy egy aprócska porszemen
lecsapódik egy igen kis mennyiségû vízpára, mely a hideg
levegôben megfagy. Erre a nagyon kicsike jégmagocskára azután további pára fagy rá, növelve a méretét. A vízmolekula tulajdonságaiból adódóan a részecskék között úgynevezett hidrogénhíd kötések jönnek létre, a növekvô jégkristály hatszöges alakot vesz fel, mely lassacskán láthatóvá válik. Annál szabályosabb lesz a forma, minél inkább kedvezôek a körülmények a felhôben. Ha a lefelé tartó hópihe kevéssé hideg légrétegen jut át, több pihe egybekapcsolódhat, összefagyva tekintélyes méretû pihecsomók hullhatnak, ezért is van enyhébb
téli idôben látványos, nagypelyhes havazás.
A dér, a zúzmara vagy az ablakon növekvô jégvirág is hasonlóan alakul ki. Mivel azonban a kristályok nem szabad
levegôben, hanem valamilyen tárgy felületén növekszenek,
nem alakul ki a szabályos hatszögletû szimmetria, hanem alkalmazkodva a felülethez, amelyen növekszik, igen gazdag
formavilág jön létre.
Simon Judit
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Sakkozzunk!

A sakkjáték három szakasza a megnyitás, a középjáték és a végjáték.

A megnyitás
A megnyitásban a küzdô felek haderejük kifejlesztésével vannak elfoglalva.
A megnyitásban, a
játszma elsô szakaszában a játszmát
csak az ellenfél durva hibája esetén lehet megnyerni. A
haderô kifejlesztését úgy kell megoldani, hogy a bábok között meglegyen
a kellô összmûködés. Nem szabad egy
vagy két bábbal több lépést egymás
után tenni. Gondoljunk királyunk biztonságára és ne halogassuk a sáncolást.
A megnyitás alapelvei:
1. A haderô fejlesztése, a tisztek gyors
játékba hozatala.
2. Harc a centrumért. A tábla közepét
igyekezzünk gyalogjainkkal és tisztjeinkkel birtokolni vagy ellenôrizni.
3. A jobb gyalogszerkezet felépítése.
(Mivel a gyalog nem léphet visszafelé.)

A centrummezôk
Különleges jelentôsége van a sakktáblán a centrum mezôinek és az ezek közvetlen közelében levô mezôknek.
Centrumnak a d4, e4, d5, e5 mezôket
nevezzük. Ezek a mezôk rendkívül fontosak. Állítsuk csak bármelyik tisztet a
mezô valamelyikére, azt látjuk, hogy
annak hatóereje maximális, igen mozgékony és bármelyik szárnyra könnyen
átdobható. Néha bôvített centrumról
is beszélünk, amely az a c3-c6- f6-f3
mezôkkel határolt négyzetet foglalja
magában. Lássunk egy példát:
Ortega-Korcsnaj (Havanna 1963) játszma hadállása: világos: Kg1, Vc1, Ba1,
Be1, Fe2, Ff4, Hg3, gy: a2, b2, c2, f2,
g2, h2. sötét: Kg8, Vd5, Ba8, Bf8, Fb7,
Fd6, Hf6, a7, d4, e4, f7, g7, h7.
Mint látjuk sötét (Korcsnoj) mélyen
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elônyomult centrum gyalogjaival, leszorította ellenfele tisztjeit és teret
szerzett saját tisztjeinek. Vezére a fontos d5 centrummezôn helyezkedik el.
E hadállás elônyeit
Korcsnoj döntô támadásra használja
ki. 17.-,d3!
18. cd:,e3! (sötét e manôverrel megnyitotta a nagyátlót és mattal fenyeget/
Vg2/)
19. Ff3, ef:+ 20. Kf2:, Hg4+ 21. Kg1
Persze nem 21. Fg4:, mert erre Vg2:+.
22.Ke3, Ff4:+ 23. Kf4:
V+2+ 24. Kg5, Vf6+ 25. Kh5, g6+
26. Kh6, g5+ 27. Kh5, Vg6 matt.
21 Vd4+ 22. Fe3 (22. Kh1-re fojtott
matt következik 22.-, Hf2+ 23. Kg1,
Hh3++ 24.Kh1, Vg1+ 25. Bg1:,
Hf2#). 22-, He3: 23. Ve3:, Ve3: 24.
Be3: Fe5 és sötét minôséget nyert, ami
elegendô volt a könnyû
gyôzelemhez. (0:1).
Valamennyi centrum mezôelfoglalása
természetesen csak akkor lehetséges,
ha az ellenfél hibái erre alkalmat adnak. Általában a centrumért folyó harc
már az elsô lépésekkel kezdôdik, de azt
teljes egészében ritkán sikerül megszerezni. Rendszerint mindkét fél egy-egy
centrummezôt tart birtokában.

Világos számára különösen fontos a
d5 vagy e5 mezô feletti uralom, mert
e pontokra elhelyezett tisztjei nyomást
gyakorolnak a sötét állására, kevésbé
aktív világos d4 és e4 pontok elfoglalása után.
Sötét számára éppen ezek a mezôk a legfontosabbak. A védelem szemszögébôl
nézve elegendô a kiegyenlítéshez, ha
a d5 vagy e5 pontok egyike sötét. A
késôbbiekben még foglalkozunk a
centrum és a centrumkörüli pontok
elérésének fontosságával. Most pedig
segítséget nyújtunk egy kis megnyitási tájékoztatóval. A megnyitási elmélet teljes megismeréséhez több könyv
áttanulmányozása és a sakkversenyek
állandó figyelése szükséges. Ez azonban késôbbi feladat. Elôbb az alapokat
kell megismernünk és meg kell találnunk azt a megnyitást vagy védelmet,
amely nekünk a legjobban megfelel.
Kezdetben azt ajánlom, hogy lehetôleg
minden megnyitást próbáljunk ki, de
fôként a nyílt megnyitásokat. Vannak
nyílt, félig nyílt, zárt, félig zárt megnyitások és modern rendszerek.
Molnár Dániel
Tel.: +36-30/244-0628
E-mail: m.molnardani@gmail.com

CIVIL HÍREK

Köszönjük
A Baracskai Gyermekekért Együtt Alapítvány tisztelettel megköszöni a 2010.
évben részére átutalt SZJA 1%-át, amely 125 058 forint volt.
Ezen összeget tanulmányi kirándulások támogatására és tanulmányi
versenyek támogatására fordítottuk. Továbbra is várjuk személyi jövedelem
adójuk 1%-át. Számlaszámunk: 11736082-20054317
Kiss Tamásné
Székely Miklósné
elnök
titkár

Megemlékezés
„Elmentél tôlünk a csillagok felé,
Aranyló csillagpor hull már a lábaid elé.
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké!”
Emlékezés Csepke József
halálának 1. évfordulójára
Gyászoló szerettei
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öszöntöm a kedves olvasókat! Baracska – sajnos – egyetlen, kutyákat ideiglenesen befogadó állatvédôre
köszönti Önöket!
Engedjék meg, hogy a téli kutyatartással kapcsolatosan, néhány fontos információt osszak meg Önökkel!
Megérkezett a hideg, nemsokára itt a
tél és vele a mínuszok. A hideg idôjárás
nem csak ránk, de kedvenc háziállatainkra is hatással van. Ahogyan mi is,
úgy kint, a szabad ég alatt élô kutyáink is fáznak.
Képzett állatvédôrként sajnos sokszor
tapasztalom, ahogy fázik, reszket kedvencünk a kutyaházban. Ha egyáltalán van Neki ilyen. Tavaly pedig országos felháborodást keltô, valós eset-

Civil

Kutyahideg
telme annak, hogy van egy kutyánk
amelyet kiskorában láncra vertünk és
néha odadobunk neki egy szelet száraz
kenyeret. Gondolom senki nem akar
így élni.. Hát ô sem! Elcsépelt már, de
igaz a kutya is érez! Érzelmei vannak!
Ha már van kutyánk, gondoskodjunk
Róla!
Egy kis lak, étel és víz… ôk ezekért
szeretetbombaként fogják gazdáikat
tisztelni és szeretni. Milyen legyen egy
kutyaház? Szigetelt. Nem nagy költség
egy kutyaházat szigetelni, egy kis kézügyesség kell csupán. Semmiképpen
sem a sok helyen látott fémhordó: ami
télen-nyáron egyaránt elviselhetetlen!

„A kutya az egyetlen a világon,
aki jobban szeret téged saját magadnál”
(Darwin Charles)
ként: egy bicskei ember kutyája megfagyott saját kertjükben, mert láncával
fennakadt a kert bokrain…. Felmerül a
kérdés, hogy nem hiányolta, saját kertjében hogy nem találta meg a gazdája.
Hogyan etette, ha
nem tûnt fel neki, nem jelentkezik a
vacsoráért a kutya. Tudom, a gazdasági válság mindenkit „meggyötört”.
Ez azonban nem pénzkérdés: kevés
pénzbôl is tudunk kedvencünknek egy
meleg otthont biztosítani. Az állatvédelmi törvény egyre több követelményt
állít a kutyákat tartó gazdik elé. Ezek
nem nagy feladatok, odafigyelve, az állatot is érzô lénynek tekintve, kevésbôl
is teljesíthetôk a törvényben leírtak.
Az elsô és legfontosabb: NEM
KÖTELEZÔ kutyát tartani! Nincs ér-

Anyaga fa vagy két rétegben OSB lemez
legyen! Ha van egy
kis hely ahol kedvencünk a hideg
elôl behúzódhat, szalmával
béleljük ki! A
szalma melegít, így
kisebb
a fel-
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fázás és a betegség esélye mintha rongyot raknánk a kutyaházba. A rongy
megfagy, a kutya hôjétôl kiolvad. Mindig vizes hasú kutyánkra a mínuszok
ráfagyasztják a vizet, melynek súlyos
következményei lehetnek. (hólyaggyulladás, hashártya gyulladás, lázas állapot). Ha sétálni visszük kedvencünket a mínuszokban- fôleg a rövid szôrû kutyákra- adjunk kutyaruhát. Nem kell több ezer forintos ruhát
venni, egy kinôtt ing, pulóver, póló is
hasznos. Vagy az ügyesebbek varrhatnak kedvencüknek ruhát, vagy köthetnek is. A kistestû kutyákra a turkálókban nagyon helyes gyerek ruhákat lehet találni..
Télen is fontos a kutyák megfelelô folyadék bevitele. Reggel és este adjunk
langyos (nagyon hidegben) meleg vizet a szabadban lakó kedvencünknek.
Idôseb kutyáknak lehet kutya cseppeket, vagy immunrendszer erôsítôket
adni. A hideg miatt a kutyák anyagcseréje megváltozik. A nagyon hideg beállta elôtt-de még most sem késô- készítsük fel a kutyánkat a télre. Télen
20%-kal is több lehet az állat tápanyagigénye, hiszen testének hôt kell termelnie! Több vagy tartalmasabb étel, táp
adásával is elkerülhetôk a különbözô
téli megbetegedések. Nagyon jó ilyenkor az állatnak, ha meleg (fôzött) ételt
is kap!
Fontos, hogy ha már állatot tartunk,
megfelelôen gondoskodjunk Róla!
Ha bármilyen tanácsra van szüksége
vagy kérdése lenne szívesen állok a rendelkezésére:
Vajda-Kovács Krisztina
állatvédôr,
ideiglenes kutyabefogadó
baracskaallatvedor@gamil.com
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ORVOSI ÜGYELET
(06-25) 492-021 és (06-25) 492-008
Hétköznap 16 órától, másnap reggel 8 óráig.
Hétvégén péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig.
Ünnepnapokon az ünnepnap elôtt i munkanap 16 órától az ünnepnapot
követô munkanap 8 óráig hívható az ügyelet.
Az orvosi ügyelet címe: Ercsi, Esze Tamás út 10.
Általános segélyhívó szám (baleset, rosszullét, szülés): 104
Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 8–17 óráig orvosi ügyelet
mûködik Martonvásáron, a Brunszvik u. 1. alatti rendelôben (kizárólag
járóbeteg ellátás!).
A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi ügyelet látja el. Az
ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisztens, nôvér meglelelô informálása a
betegek érdeke, ezért kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy
a helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja a betegrôl!

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Telefonszámok:

Martonvásár: (06-22) 569-146;
Ráckeresztúr: (06-25) 455-812; Ercsi: (06-25) 505-790

DECEMBER
3–4: Martonvásár
10–11: Ráckeresztúr
17–18: Ercsi
24–25: Martonvásár
31: Ráckeresztúr

JANUÁR
1: Ráckeresztúr
7–8: Ercsi
14–15: Martonvásár
21–22: Ráckeresztúr
28–29: Ercsi

FEBRUÁR
4–5: Martonvásár
11–12: Ráckeresztúr
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Ügyfélfogadások
A Szent László Völgye Segítô
Szolgálat munkatársai
Szerdai napokon 9.00–9.30 óráig
Helyszín: FALUHÁZ kisterme

Dózsa Márta falugazdász

Minden csütörtökön
10.00–11.00 között a Faluházban.
Egyéb információ, elérhetôség:

(06 70) 247 0746

Polgárôrség
A baracskai polgárôrség elérhetôségei:

Napközben 8.00–22.00 között
hívható: (06-30) 377 4386
Egyéb idôpontokban hívható a
Gárdonyi Rendôrkapitányság

(06-22) 355 003

Vagy a BRFK Központi
ügyelet: 107, 112
Zöldszám: 06-80/323-232
Honlap:
http://baracskaipolgarorseg.5mp.eu
E-mail:
baracskaipolgarorseg@gmail.com
Számlaszám: Kápolnásnyék és
Vidéke Takarékszövetkezet:

57800057–10007297

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Becsei Lajos temetésén részt
vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Kidoboló

Közérdekû nyitva tartások
Baracska–Kajászó
Községek Körjegyzôsége
Székhely: Baracska, Kossuth u. 29.
Hétfô: 8–12
Szerda: 8–12, 13–16.30
Csütörtök: 8–12

Fogorvos
Hétfô: 7–11.30
Kedd: 14.30–19
Csütörtök: 7–11.30

I mpresszum
Megjelenik:
havonta
Lapzárta:
Felelôs kiadó:
Baracska Község Képviselô-testülete
2012.
január 18.
A szerkesztôség címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.
telefon: (06-22) 454-050
Várható megjelenés:
e-mail: kidobolo@baracska.hu
2012. február 1-ig
Szerkesztô:
Vasvári Béla
Hirdetésfelvétel: az Önkormányzat épületében

a Faluházban
Hétfôtôl péntekig: 15–19
Szombat: 9–13

Kérjük, hogy az újságban megjelentetni kívánt írásokat gépelve, lehetôség sze
rint elektronikus adathordozón (floppy, CD, stb.) a fenti idôpontig juttassák
el a szerkesztôségbe. Lapzárta után a szerkesztôségbe eljuttatott írásokat nem
áll módunkban megjelentetni.
A szerkesztô

nyitva tartása október 1-tôl
változik!
Szerda: 14–18 óráig
Péntek: 8–12 óráig

Községi könyvtár
az iskola épületében:
kedd: 12–14

eMagyarország Pont

iroda

